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Baggrund: Der sker en stigning i antallet af borgere, som får konstateret diabetes. I Aarhus vil vi 

sørge for, at færre får konstateret type 2 diabetes og at flere følger deres behandlingsforløb så senfølger 
reduceres og livskvaliteten stiger. Vi vil også arbejde for, at livet med type 1 diabetes bliver lettere og med 
færre senfølger.  
 
Der mange dagsordener på diabetesområdet. Som nogle eksempler kan nævnes Sundhedsstyrelsens 
faglige anbefalinger, de nationale mål for sundhedsvæsenet, overenskomsten for almen praksis, arbejdet 
med investeringsmodeller på diabetes, sundhedspolitikken og sundhedsaftalen. Senest har regeringen 
udsendt en national handleplan for diabetes, med 4 målsætninger og 12 initiativer.  
 
Med udgangspunkt i ovenstående dagsordener, skal der nu sættes ord på, hvordan vi i Aarhus kan styrke 
forebyggelse og tidlig opsporing af diabetes, målrette behandlingen til den enkelte borger med diabetes og 
udbrede de indsatser, vi ved, der virker. Der udarbejdes frem mod foråret 2018 en handleplan, der både 
udtrykker visioner og ønsker for indsatsen på diabetesområdet, og som samtidig er konkret og retningsvi-
sende for, hvordan der arbejdes med borgere med diabetes, deres pårørende samt samarbejdet på tværs 
af sektorer og med civilsamfundet. Bilag 1 viser, hvilke indholdsmæssige elementer handleplanen bygges 
op omring.  
 
For at trække på de gode erfaringer fra arbejdet med investeringsmodellerne om forebyggelige indlæggel-
ser og udviklingen af diabeteshandleplanen i Københavns kommune, udvikles den Aarhusianske diabetes-
handleplan i en bred inddragelsesproces med både borgere, foreningsliv, almen praksis, hospital samt de 
andre magistratsafdelinger. Med inspiration fra arbejdet med borgerrejser er udgangspunktet at sætte bor-
gere med diabetes og deres ønsker i centrum gennem hele processen. Derudover vil processen med en 
Aarhusiansk diabeteshandleplan og udviklingen af investeringsmodeller på området blive tænkt sammen. 
Bilag 2 viser et overblik over processen for udviklingen af handleplanen.  
 
Diabeteshandleplanen bygger på målene om endnu mere forebyggelse med særligt fokus på børn og 
unge samt mere lighed i sundhed. Hvis Aarhus reelt skal indfri disse mål, er det essentielt at få engageret 
hele byen. Derfor lægges der også op til en byrådsbehandling af handleplanen til sommer 2018.  

 
Bilag 3 viser udmøntningen af midlerne fra den nationale diabeteshandleplan og forslag til udmøntning fra 

opsparingen vedrørende samarbejdet med almen praksis. 

Beslutninger: Det indstilles, at Chefteamet: 
• Godkender det videre arbejde med diabeteshandleplanen som fremført i bilag 1 og 2  

• Godkender udmøntningen af midler som fremført i bilag 3 
 

Effekt og målopfølgning: Udgangspunktet for effektmålene er de fire mål, der er fremført i den 

nationale diabeteshandleplan. Med inspiration fra København, vil vi i arbejdet med at udvikle en Aarhusi-
ansk handleplan, bryde målene ned og koble dem op på indikatorer. Dette tænkes sammen med arbejdet 
med målhierarkiet og budgetmålene, som forventes klar i maj 2018. 
• Færre voksne i Aarhus Kommune udvikler type 2 diabetes 

• Den sociale ulighed i forekomsten af type 2 diabetes mindskes 

• Flere borgere med type 2 diabetes lever længere og har større livskvalitet. 

• Flere borgere med T1 diabetes har en velreguleret diabetes og lever et liv med større livskvalitet 

 

Implementering: 
Der gennemføres en bred involveringsproces. De involverede aktører på tværs af civilsamfund, kommune og 
region får mulighed for at komme med deres perspektiver på, hvordan Aarhus kan skabe de bedste rammer for 
en god diabetesindsats. Dette som et led i at få så bred en opbakning som muligt. 

 

Kommunikation: 
Hvis vi i Aarhus skal knække koden for udviklingen i forekomsten og senfølger af diabetes, er det vigtigt, at ind-
satserne bliver en fælles opgave for alle involverede aktører inden for kommune og region og civilsamfundet. 
Derfor er det vigtigt at alle aktører, private, frivillige og professionelle får en stemme og bliver engageret i løfte 
opgaven i et samarbejde. 
Borgerne skal opleve, at der er en sammenhængende indsats når det kommer til forebyggelse, sundheds-
fremme, behandling, pleje og omsorg. 
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Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing X MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

 0,4 mio. kr. 0,4 mio. kr.  

Der er blevet givet 65 mio. kr. til Den Nationale Diabeteshandleplan, hvor et forsigtigt bud på kommunernes 
andel kunne være mellem 10-15 mio. kr. Det betyder muligvis 0,7 mio. kr. til Aarhus Kommune i perioden 
2018-2020. Det er dog et forsigtigt skøn, da det er usikkert, om kommunerne overhovedet får midler. Hvis vi får 
midler indgår de i arbejdet med diabeteshandleplan i Aarhus. 

0,4 mio. kr. i perioden 2018-2019 til diabetesvejleder i kommunen i samarbejde med almen praksis (fra den 
mio. kr., der er afsat i detailbudgettet til praksis-læge) 

Se bilag 3 for detaljeret beskrivelse af udmøntningen  
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Referat: 

Chefteamet godkendte, 

• det videre arbejde med diabeteshandleplanen som fremført i bilag 1 og 2  

• udmøntningen af midler som fremført i bilag 3 

 

Evt. diabetesvejleder drøftes med lægerne, hvor det undersøges om det giver mening. Hvis ikke ordningen er skarp nok beskrevet, tages den ikke med i det videre.  

Der arbejdes på en investeringsmodel sammen med BA. 

Byrådsindstilling i løbet af foråret. 

 


